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ಕಂಠಮ� ಗಡದು8 9:ೆ8;ಂದ ಒ=��ೆ ಎಚ?ರ@ಾದಳ$. 

ಚ�Aನ ಗಂBೆ 5ಾCಸುDEತುE. 

�ಾನು ಬಹಳ HೊತುE ಮಲJದ8ರ ಅC@ಾ;ತು. 

ಸೂಯAನು ಈMಾಗ�ೆ =ೕ�ೆ ಬಂ+:ಾ82ೆ. 
 



 

ಆ
ೆ ಸುತEಲು 2ೋNದಳ$. 
 

OಾವAD ಮತುE ಕನJ  - ಅವಳ ಮಕ/ಳ$ ಅQR
ೊಂಡು ಮಲJದ8ವS.  
 

ಮತುE ಅವಳ ಮಗುTಲUV ಕೂಸು ಮಲJತುE.  �ಾ;. 
 



 

ಅವಳ ಮಗ ಭಕEನು ಮಲJದ8ನು. ಅವನು ದುNಯುವ ಹುಡುಗ.  

ಒಂದು  ಬಂಗ�ೆಯUV  �ಾUಯ 
ೈ
ೆಳMೆ 
ೆಲಸ �ಾಡುDEದ8.  
 

ಅವಳ$ =ಲV2ೆ 
OಾವADಯನು.  
ಎYZ�ದಳ$. ಅವಳ$ 
ಒ�ೆ  HೊDEಸ-
5ೇ
ಾJತುE.  
 

ಕಂಠಮ� ಕೂಡ�ೆ  

OಾV��ಕ  

Yಂ+Mೆಯನು.  

ಎDE HೊರJನ  

ನUVಯUVಯ  

9ೕರು ತುಂಬಲು  

HೊರYದ8ಳ$. 
 



 

ಅವಳ$ ಮ2ೆ HೊರMೆ ಬಂದಳ$. ನUVಯ ಹDEರ [ಾರೂ ಇರUಲV. ]ಾ�ಾನ^@ಾJ  

ಐ:ಾರು Hೆಣ�ಕ/ಳ$ 9ೕCMಾJ 
ಾ;8ರುDEದ8ರು. ಇಂದು [ಾರೂ ಇಲV. 

 

ಅಕ/ವa ಅUVbೕ ಇದ8ಳ$. 

ಇಂದು ನUVಯ ಹDEರ  

[ಾರೂ ಏ
ೆ ಇಲV, ಅಕ/ವa? 

 

ಈಗ 9ೕನು ಬC ನUVಯ 

�ೕ3 ಊದುವ 

ಸಪRಳವನ.eೆ�ೕ 
ೇಳ$f.  



 

9ೕನು ಆBೋದUVಯ ಡಂಗುರವನು. 
ೇಳUಲV@ೆ? ನUVಯ 

9ೕರು Yಡುವ @ೇ�ೆಯUV ಬದ�ಾವgೆ[ಾJ:ೆ, ಎಂದು 

ಡಂಗುರ ]ಾರುDEದ8. ಇಂ+9ಂದ ಸಂ�ೆಯeೆ� 9ೕರು 

ಬರುವದು.  

ಆದ*ೆ 2ಾನು ಸಂ�ೆ  

ಮರಳ$@ೆ. ಅNMೆ 

�ಾಡಲು ಆಗ ಎUVಂದ 

9ೕರು ತರU? 

 

ಕಂಠಮ�, 9ನ. ಆ ]ೋ�ಾC ಮಕ/hMೆ ಒಂ+ಷು� 
ೆಲಸ  

�ಾಡಲು ಕUಸು. 
ಾ2ೆaಂಟು ಸೂ/UMೆ Hಾjದ*ೆ ಏನು 

ಪ!kೕಜನ? 9ಜ@ಾJ 2ೋNದ*ೆ ]ಾ�ೆ ಕUತ*ೆ ಏನು �ಾಭ? 

 

ಆದ*ೆ ಕಂಠಮ� ಅವಳ �ಾDನ 

ಕmೆMೆ ಲn 
ೊಡUಲV.  
 



 

9ೕರು ಎUVಂದ ತುಂಬU?  ಅವಳ 
ತ�ೆಯUV ಇ:ೇ foಾರ.  
ಚಚAದ 5ಾf ದೂC:ೆ. ಕೂಸು 
9:ೆ8;ಂದ ಎದ8*ೆ..  
OಾವAD 5ಾfMೆ Hೋಗಬಹುದು. ಆದ*ೆ 
ತುಂYದ Yಂ+Mೆ  ತರುವದು 
ಅವhMಾಗದು. �ಾ2ೇ 5ೇಗ2ೆ HೋJ  
DರುJ ಬರ5ೇಕು ಎಂದು 9ಧAC�ದಳ$.  
 

ಚಚAದ 5ಾfಯವ*ೆMೆ ಓಡುತE�ೆ Hೋದಳ$.  
 

ಚ�Aನ HೊರMೆ [ಾರೂ ಇರUಲV. ಎಲVರು Oಾ!ಥA2ೆMೆಂದು ಒಳMೆ HೋJರಬಹುದು. HೊರMೆ [ಾರೂ ಇಲV.  

ಅವಳ$ 5ಾfಯ ಸ(ೕಪ Hೋದಳ$. ಹಗT
ೆ/ Yಂ+Mೆ ಕ3� 9ೕರUV Yಟ�ಳ$. ಸಪRಳ �ಾಡುತE Yಂ+MೆಯUV 9ೕರು ತುಂYತು.  
 



 

ಅಷ�ರUV ಮೂ�ೆ;ಂದ ಧr9 ಬಂತು. 

 

[ಾರUV? 

 

�ಸ�ರ ಅವಳನು. 2ೋNದಳ$. 
 

2ಾ9: 8ೇ2ೆ �ಸ�ರಮ�.  

9ೕCನ @ೇ�  ೆಇಂ+9ಂದ 

ಬದ�ಾJ:ೆ.  

ಅNMೆMೆ ಒಂದು ಹ9 9ೕCಲV.  
 

�ಸ�ರನು. ಕಂಡು ಕಂಠಮ�9Mೆ ಅಚ?C[ಾ;ತು. 

 

�ಸ�ರಮ�, ನನMೆ ಇಂದು  

OಾವADಯನು. ಸೂ/UMೆ ಕhಸಲು  

ಆಗದು. ಅವhMೆ 9ೕರು ತುಂಬುವ+:ೆ.  

ಭಕEನು 
ೆಲಸ
ೆ/ HೋಗುವದCಂದ  

ಅವನು 9ೕರು ತುಂಬ�ಾರ.  

 
�ಸ�ರMೆ ಎಲV Dh;ತು. ಅವಳ$ ಸುಮ�2ಾದಳ$. 

 



 

ಕಂಠಮ� ರಭಸ+ಂದ ಬರು@ಾಗ 

Yಂ+MೆಯUVಯ ಅಧAದಷು� 

9ೕರು oೆUVHೋJತುE.  

 

ಅವಳ ಕೂಸು ಎಚ?ತುE HೊBೆ�  ಸವರುತE 

ಒ�ೆಹDEರ HೋJ ಅಳ$DEತುE.  

           ಉhದವರು ಇನೂ. ಮಲJದ8ರು. 
 

 

OಾವAD, 

ಎ:ೆ8ೕಳ$! 

]ೋ�ಾC 

ಹುಡುJ! 
 

ಅವಳ$ �3�ನUVb ಕೂJದಳ$. 

 



 

ಇಂದು 9ೕನು tಾ�ೆMೆ Hೋಗ5ೇಡ. 

ಮuಾ^ನv 9ೕರು ತುಂಬು. 

HಾMೆ 2ೋNದ*ೆ tಾ�ೆಯ  

ಪ!kೕಜನ@ೇನು? 

HಾJದ8*ೆ ಕನJಯ  

tಾ�ೆ? ಕನJ ಸaತಃ Hೋಗ+ದ8*ೆ  

ಸೂ/ಲು ಕೂಡ 5ೇಡ. 

 

                OಾವAD ಅಳ�ೊಡJದಳ$. 
  



 

ಅNMೆ[ಾದ =ೕ�ೆ ಭಕE9Mೆ wದಲು ಊಟ
ೆ/ ಬN�ದಳ$.  

 

ಆ =ೕ�ೆ 
OಾವADMೆ  
Hಾಗು ಕನJMೆ  
ಊಟ 
Hಾjದಳ$.  
 

 

ಕೂ�Mೆ *ಾJ ಅಂಬUಯನು. 

ಕುN�ದಳ$.  

ಆ =ೕ�ೆ ತನ. ಊಟದ ಡYZ 

�ೆMೆದು
ೊಂಡು  

ಓಡುತE�ೆ Hೋದಳ$.  

 

ಕಂಠಮ� ಭಕE9MಾJ ಮuಾ^ನvದ  ಊಟದ ಡYZಯನು. 
ೊಟ�ಳ$.  

 



 

 

ಇeೊ�ಂದು ಓNದರೂ ತಡ@ಾ;ತು.  

 

+2ಾಲು Bೆಂxೕ 9ಲುVವ �ಾಗದUV 
[ಾರೂ ಇರUಲV. 

 

Bೆಂxೕ wದ�ೇ Hೊರಟು HೋJದ8Cಂದ  

ಬ�yನ 5ಾNMೆ �ೆತE5ೇಕು. ಅಲV:ೆ ಗುDEMೆ:ಾರನ 

5ೈಗಳನು. 
ೇಳ5ೇಕು.  

 

ಅಹುದು. Bೆಂxೕ  

HೋJ Y3�ತುE.  

 



 

ಕಂಠಮ� ಬ�yMಾJ :ಾC 
ಾಯುDEದ8ಳ$. :ಾCಯ =ೕ�ೆ ]ಾಕಷು� ಜನ.  Hೆಣ�ಕ/hMೆಲV 
ೆಲಸ
ೆ/ Hೋಗುವ 

ಅವಸರ.    

 

ಈ Hೆಣ�ಕ/ಳ$ ಇeೊ�ಂದು 9ರಗAಳ@ಾJ HೇMೆ 

Hೋಗು�ಾE*ೆ? [ಾರ 
ೈಯUVಯೂ ಕೂ�ಲV.   

 

ಬಹು�ೇಕ ಮ2ೆಗಳUV 
ೆಲಸದವCರ5ೇಕು. ಕಂಠಮ� 

ಕೂಡ ಈ wದಲು ಒಂ:ೆರಡು ಮ2ೆಗಳUV  

ದುN+ದ8ಳ$.  

ಬಹಳ HೊDEನ ನಂತರ ಬಸುy ಬಂ+ತು.  
 

jj/Cದ ಗದ8ಲದUV ನೂಕುತE, ನುಗುTತE ಬ�yನUV ಒಳHೊಕ/ಳ$. 



 

ಕಟ�ಡ ಕಟು�DEದ8 ಸzಳವನು. ಮುಟ�ಲು ಅವhMೆ ಬಹಳ ತಡ@ಾ;ತು. 

 

ಬ�y9ಂದ 
ೆಳJhದು 2ೇರ@ಾJ 

ಕಟ�ಡದ ಹDEರ ಓಡುತE�ೆ Hೋದಳ$. 
 



 
 


ೆಲಸ ರಭಸ+ಂದ ನmೆ+ತುE. ಗಂmಾಳ$  ಮತುE Hೆgಾ{ಳ$ಗಳ$  

]ಾ�ಾJ 9ಂತು �=ಂ3ನ ಬು3�ಗಳನು.  

ಮುಂದೂNಸುDEದ8ರು. [ಾರೂ ಅವಳನು. 2ೋಡUಲV.  

ಅವಳ$ ಅವಸರ+ಂದ�ೆ ಬಯUನ  

ಆ ಬ+ಯUVದ8 ಕೂಸುಗಳನು. 

ಮಲJಸುವ �ಾಗ
ೆ/ Hೋದಳ$.  



 

ಅವಳ$ �ಾ;MಾJ ಇದ8ದ8ರUVbೕ ತುಸು �ಾಗ �ಾNದಳ$. 

ಕಂಠಮ�ನ ದುN= ಮುJಯುವವ*ೆMೆ �ಾ;Mೆ ಅUVb ಇರ5ೇjತುE. 

ಕಂಠಮ� ತ�ೆMೆ ಬBೆ� ಸುDE Hೆgಾ{ಳ$ಗಳ ]ಾUನUV 9ಂತಳ$. 

ಆದ*ೆ ಗುDEMೆ:ಾರನು ಈ wದ�ೇ ಅವಳನು. 2ೋNದ8ನು. 
 

ಎರಡು @ಾರಗಳUV 
9ೕನು ಮೂರು 5ಾC 
ತಡ�ಾN ಬಂ+ರು@ೆ.  
 

ಕಂಠಮ� ಸುಮ�9ದ8ಳ$. ಗುDEMೆ:ಾರ ಅವಳ ಕೂU ಹಣದUV ಕNತ �ಾಡಬಹುದು  

ಎಂಬ ಅಂ|
ೆ. ಸುಮ�9ರುವ:ೆ ಒ� }ೆಯದು. ಇಲV+ದ8*ೆ Hೆಚು? ದುಡು~ ಕNತ@ಾಗುಬಹುದು.  

 



 

ಅವಳ$ ಅಟ��Mೆ =ೕ�ೆ ಹDE ತನ.  

9+Aಷ� �ಾಗವನು. ]ೇCದಳ$.  

 

ಅವಳ ಸಂಗNಗ*ೆಲV  – ಲ��, ಸ*ೋಜ, ರ(ೕ�ಾ, 

ಅಂ�ೋನಮ� – ಅUV wದ�ೇ ಇದ8ರು. ಅವಳ$ 

ಅಟ��Mೆ ಹತುE@ಾಗ ಎಲVರು ನMೆ:ಾಡುDEದ8ರು.  

 

ಅವರು ಇ9.ಷು� ಸಮಯ 

ನಗಬಹು+ತುE. ಏ
ೆಂದ*ೆ 

�=ಂಟ (jyಂಗ ಮ�ೕನು 


ೆಟು� HೋJತುE. ಆದ*ೆ 
ಇದರUV ನಗುವಂತಹ:ೇ9:ೆ?  
�=ಂಟು Hಾಕ+ದ8*ೆ ಕೂUMೆ 
]ೊ2ೆ.! 
 



 

��ೕUನ ಚೂOಾದ ತಂDಗಳ$ ಅವಳ  

ತಳMಾಲನು. ಚುಚು?DEದ8ವS. 9ಂತUVbೕ 

 ಅವಳ$ ಏನ2ೊ. ಹುಡುಕುDEದ8ಳ$.  

ಅವhMೆ ಎರಡು ಕ3�Mೆ ತುಂಡುಗಳ$ 

:ೊ*ೆತವS. 

 


ೆಲ ಸಮಯದUV �=ಂಟ ಬು3�ಗಳ$ ರಭಸ+ಂದ =ೕ�ೆ ಬರ�ೊಡJದವS. 

 
ಇUV, ಇUV ಇUV 

ಸುರುf. 

ಇUV, 9ೕವS 

ಸC[ಾJ 
ೆಲಸ  

�ಾಡ+ದ8*ೆ 2ಾನು 

5ೇ*ೊಬZರನು. 


ೆಲಸ
ೆ/ 

ಇಡ5ೇ
ಾಗುವದು.  

ಉOಾRರ �3�ನUVbೕ ಜಬCಸುDEದ8ನು. 

 



 

Hೆgಾ{ಳ$ಗಳ$ ಅವಸರ+ಂದ ಮುಂ:ೆ Hೋದರು. ತಮ� OಾUನ 
ೆಲಸ 

ಇNೕ +ನದUV ಮುJಸ+ದ8*ೆ ಅವರ ಕೂUಯUV ಕNತ@ಾಗಬಹುದು. 
 

ಬ9., 5ೇಗ ಬ9.. 

 �=ಂ3MಾJ ಉOಾRರರು :ಾC 


ಾಯ8*ೆ 9ೕವS 9ಮ� ಕೂUMಾJ 

:ಾC 
ಾಯ 5ೇ
ಾಗಬಹುದು.  
 



 

5ೇಗ! 5ೇಗ!! 
 



 

ಬು3� :ಾC 
ಾಯುDEತುE. 

 

7 
ೇ| 1ಾರ! 

 
9ರಂತರ@ಾJ ಚUಸುವಂತಹದು! 
 

@ೇ�  ೆಸCದಂ�ೆbೕ! 

 
ಬು3�ಗಳ ಎ�
ೆkಂ+Mೆ 

 

+ನ ಮುJಯುವದು 
 

ಇ2ೊ.ಂದು ಬು3� ]ಾUನUV:ೆ. 
 



 

�=ಂಟು ಬರುತE�ೆ ಇ:ೆ. 

 

ತmೆ;ಲV:ೆ, 

 

9ಮ� �]ೆy ಮುJ:ಾಗ�ೇ 

 

9ಮ� 
ೈಯUV ಇNೕ +ವಸದ ಕೂU! 



 

ರುj��Mೆ ನನ. �ಾಗ  

�ೆMೆದು
ೊಳ}ಲು Hೇಳ$. 
 

ರುj��Mೆಕಂಠಮ�ನ   

�ಾಗ
ೆ/ Hೋಗಲು 

Hೇಳ$. 

ರುj��! 
ೆಳMೆ Hೋಗು!  
ಕಂಠಮ�ನ �ಾಗದUV! 
 



 

ರುj�� 
ೆಳJhದು ಕಂಠಮ�ನ 

�ಾಗ
ೆ/ Hೋದಳ$. 

 

ಕಂಠಮ� 
ೆಳJhದಳ$. 

 

ಕೂ�Mೆ w�ೆHಾಲು ಕುN�ದಳ$. 



 

ಅವಳ$ ಅಟ��Mೆ 

ಹತುEDEದ8ಳ$.�=ಂಟ 

(jyಂಗ ಮ�ನ ಮ�ೆE 


ೆ3�ತು.ಗಂmಾಳ$ಗಳ$ 

ಅದರ COೇC 

�ಾಡುDEದ8ರು. ಸaಲR @ೇ�  ೆ

Hೋ;ತು. ಊಟದ 

YಡುವS ಆಗುವ:ೇ? 

 

ಅಹುದು. ಇದು ಊಟದ YಡುವS. 
 



 

ಎಲVರು ಕೂN ಊಟ �ಾಡುDE:ಾ8ಗ ಸ*ೋಜ  Hೇಳ$DEದ8 ಕ�ೆಯನು. ಕಂಠಮ� ಆUಸುDEದ8ಳ$. 

 ಅವಳ$ ಸತುE  

Hೋದಳ$. 

ವೃತEಪತ!ಗಳUV �ೕBೊ ಬಂದ ಆ  Hೆಣ�ಗಳ$ 

DೕC
ೊಂಡಳ$.  
 

ಇDEೕ�ಗeೆ� ಅವಳ ಮದು@ೆ[ಾJತುE. ಆದ*ೆ ಗಂಡ ]ಾಕಷು�  

ವರದ�gೆ 
ೊ3�ಲV@ೆಂದು 
ಾಡುDEದ8. ಆದ*ೆ ಅವಳ  

�ಾ;-ತಂ:ೆMೆ ಇನ.ಷು� 
ೊಡಲು ಶಕ^fರUಲV.  

 

+ನ5ೆಳMಾದ*ೆ ಜಗಳ. 5ೈಗಳ ಸುCಮ� .ೆ 
ೊ2ೆಯUV ಇನೂ. ಏನು �ಗದು 

ಎಂಬುದು ಅವ9Mೆ ಅC@ಾ;ತು. ಆ =ೕ�ೆ ಆ ದುಘAಟ2ೆ. 
 



 

ಅವಳ �ೕ*ೆMೆ 

ಉC ಹDEತು.  

ಅವhMೆ 5ೆಂj 

ನಂ+ಸಲು   

ಆಗUಲV. 
 

ಅವಳ$ HೊರYೕಳಲು ಪ!ಯD.�ದಳ$.  

ಆದ*ೆ HೊರJ9ಂದ 5ಾJUMೆ �ಲಕ   

             HಾjತುE.  
 

�ಾa�ೆ ಎಲV ಬ+ಗೂ ಹರಡ�ೊಡJತು. 

 
5ಾJಲು ಬNದಳ$. ಕೂJದಳ$, 

�ೋರು�ೋ*ಾJ �ೕCದಳ$. 

ಆದ*ೆ [ಾCಗೂ 
ೇhಸUಲV. 

 

ಆದ*ೆ ಜನರು ಅದು ಆಕ��ಕ@ಾದ ಅ2ಾಹುತ@ೆಂದು Hೇಳ$DE:ಾ8*ೆ. ಅವನು ಅವಳ =ೕ�ೆ 
�ೕ= ಎgೆ{ ಉJT �ೕ*ೆMೆ 5ೆಂj ಹ�? HೊರMೆ ಬಂದು 5ಾJUMೆ �ಲಕ Hಾjದನಂ�ೆ. 

 

5ೆಂjಯUV ಸುಟು� ಸತುE Hೋದಳ$. 

 



 

ರ(ೕ�ಾ ಮುಂದುವC�ದಳ$. 
 

ಅವಳ 2ೆ*ೆಮ2ೆಯUV ಒಬZhದ8ಳಂ�ೆ.  

ಅವhMೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತುE. Hೆಣು{ ಕೂಸು. 

ಅವಳ =ೖಯUV ಹುtಾC- ರುDEರUಲV. 

ಅವಳ$ ಆಸR�ೆ!Mೆ Hೋದಳ$. ಅವಳನು. 

mಾಕ�ರರು ಪCೕ��ದರು.  

                 ಇನು. ಮುಂ:ೆ 9ನMೆ ಮಕ/�ಾಗ�ಾರವS.  
                                 ಎಂದು Hೇhದರು. 

ಅವಳ ಗಂಡ �3�Mೆದ8ನು. 

 

2ಾನು 9ನMೆ ಗಂಡು 

ಮಗು5ೇ
ೆಂದು Hೇh:ೆ8. 

ಇನು. 9ೕನು ಎಂ+ಗೂ 

ಹmೆಯ�ಾ*ೆ. 
 



 

9ೕನು HೆಂಡDbಂದು ನನMೆ 9ರುಪkೕJ. 
ಮ2ೆ Yಟು� Hೊರಟು Hೋಗು. ಈ Hೆಣು{ ಕೂಸನು. 
�ೆMೆದು
ೊಂಡು HೊರYೕಳ$.  ಏ2ಾದರೂ �ಾN 

ಈ ಕೂಸನು. ನಷ�Mೊhಸು. 
 

ಅ:ೇ *ಾD! ಅವಳ$ ಮ2ೆ Yಟು� ಒಂದು 5ಾfಯ  

ಹDEರ ಬಂದಳ$. |� vೆಯUVbೕ ಅದು ಆಳ@ಾದ 5ಾf! 

 

ಮಗುವನು. ಗ3�[ಾJ ಅQR
ೊಂಡು  

ಅವಳ$ 5ಾf HಾCದಳ$.  
 

xೕUೕಸರು ಆತ�ಹ�ೆ^ ಎಂದು 2ೋಂದು �ಾNದರು. 

 



 

9ನ. ಗಂಡ Hೇhದ2ೆಂದು 9ೕನು  |ೕವ 


ೊಡಬಹು:ೇ? 

 

ಗಂಡ Hೇhದ82ೆ.ಲV HೆಂಡD 
ೇಳ�ೇ5ೇಕು.  
 

ಅಹುದು. 
ೇಳ:ೆ HೋದUV  

ಮ2ೆ Yಟು� HೊರYೕಳ5ೇಕು.  
 

ಮ2ೆ Yಟು� HೊರYದ8*ೆ ಅವಳನು. [ಾರು 

ಇಟು�
ೊಳ$}ವರು? ಇದj/ಂತ ಸತುE Hೋಗುವ:ೇ ಸC.  
 

Hೆಂಗಸು ಕೂಡ ಮನುಷ^ಳ$. ಉhದವರಂ�ೆ ಅವಳನು. ಕೂಡ 

ಮನುಷ^ರಂ�ೆ ಏ
ೆ 2ೋಡುವ+ಲV? 

 

ಬ9.! 
 

ಗುDEMೆ:ಾರನ ಕೂಗು. 



 

ಊಟ@ಾ;ತು. ಎಲVರೂ 
ೆಲಸ
ೆ/ Hಾಜ*ಾದರು. 
 

9ೕfಬZರು 

HಾಸುಗಲVನು.ಇUVಂದ 

ಎDE ಅUVN. 
 

wದwದಲು 
ೆಲಸ ಬಹಳ ದ�@ಾಗುವಂತಹ+ತುE. ಕಂಠಮ�ನ =ೖ-
ೈಗಳ$ 2ೋಯುDEದ8ವS. �ಾC ತುಂYದ 

HಾಸುಗಲುVಗಳನು. ಎತE5ೇ
ಾಗುDEತುE. ಈಗ ಅವhMೆ ಈ 
ೆಲಸ �ಾಮೂ�ೆಂ:ೆ9.ಸ�ೊಡJತು.  

ರುj�� Hೇhದಳ$ 
 2ಾfೕಗ HಾಸುಗUVನಂ�ೆ 

ಆJ: 8ೇ@ೆ. 

 

ಇದರಥA? 

 



 

ಅವCMಾJ 2ಾವS  

ಕಲುVಗ� ೕೆ ! 
 

ನಮ�ನು. �ಂN ಹಣು{ 

�ಾಡು�ಾE*ೆ. 
 

9ೕನು �ೕMೆ kೕ�ಸ5ಾರದು. 
 

2ಾವS Y�ಲು ಮ�ೆಯUV ದುNಯ5ೇಕು.  

ಅವರು ಕುhತು 2ೋಡ5ೇಕು.  
 

ಅಹುದು. ಅವರು fೕ�ಸು�ಾE*ೆ. 

ಅವCMೆ ತಮ� ವ^ವ]ಾಯ ಬM Tೆ  

kೕ�ಸ5ೇ
ಾಗುತE:ೆ,  
 

ವ^ವ]ಾಯ? ವ^ವ]ಾಯವಲV,  

�ಾಭದ ಆ]ೆ.  
 

ನಮ�ಂತಹ Hೆಂಗಸರ |ೕವದ =ೕ�ೆ  

ಅವರು �ಾಭ ಗhಸುDE:ಾ8*ೆ.  
 



 

ಅವCMೆ ]ಾಕಷು� �ಾಭ ಆಗುDEರ5ೇಕು. ಏ
ೆಂದ*ೆ 

Hೆgಾ{ಳ$ಗhMೆ  Hೆಚು? ಕೂU 
ೊಡ5ೇjಲV.  
 

9ೕ2ೇನು Hೇಳ$f, ಕಂಠಮ�? 

 

ನನ.ನು. 
ೇಳ5ೇN.  

2ಾನು ಬC Hೆಂಗಸು.   
 

ಆದ*ೆ ರುj��ಯ  

�ಾತುಗಳ ಕುCತು 

ಕಂಠಮ�  

kೕ�ಸ�ೊಡJದಳ$. 

 



 

+ನದ ಉhದ @ೇ�  ೆ9uಾನ@ಾJ Hೋ;ತು. +ನದ 
ೊ2ೆMೆ ಒ� }ೆಯ ಸು+8 ಬಂತು. 

 

ಎಲVರು ಬ9.. ಕೂUಯ ದುಡು~ 


ೊಡ5ೇ
ಾJ:ೆ.  
 

ಒಂದು @ಾರದ ಕೂU 5ಾj ಇತುE. ಇeೊ�ಂದು @ೇ�  ೆ

 
ಾಯುತE 9ಂDದು8 ]ಾಥAಕ@ಾ;ತು. 

ಕಂಠಮ�,  ಇಂದು *ಾD!  

9ನ. ಗಂಡ 9ನ.ನು. 2ೋಡಲು  

ಬರುವನು.  
 

ಅವಳ ಗಂಡ ಕಣ{ಪR. ]ೆ*ೆಗುಡುಕ.  

[ಾ@ಾಗಲೂ ಮ2ೆಯ HೊರMೆ ಇರುDEದ8. 
 

ಕೂUMಾJ ಎಲV Hೆಣ�ಕ/ಳ$  ]ಾ�ಾJ 9ಂತರು. 

 

ಗಂಡಸCMೆಷು�   

ಸಂಬಳ �ಗುತE:ೆ?    
 

ನಮJಂತ ಎರಡು  

ಪಟು� ಇರ5ೇಕು! 

 



 

ಅಷ�ರUVbೕ Hೆಂಗಸರ ]ಾUನUV ಏ2ೋ ಗದ8ಲ@ಾಗುDEದ8  ಧr9 
ೇh�ತು.  
 

ಇ:ೇ9ದು? 

ಅk^ೕ! 

 

ಅವಳ$ ರುj��. ಗುDEMೆ:ಾರನು 

 �ಾಮೂ�ಾJ ಅವಳ 5ೆನ.ನು. 

ಸವCದ8ನು. 9ೕನು 
ೆಳ�ಾDಯ Hೆಂಗಸು.  

ತ
ಾ!ರು �ಾಡUj/ಲV.  

ಎಂದು Hೇhದನು.    

ರುj�� ಅವನ ಮುಖದ =ೕ�ೆ ಉಗುhದಳ$.  

ಗುDEMೆ:ಾರ �3�9ಂದ jNjN[ಾದ.  
 9ನMೆ  

ಕೂU  
ಇಲV! 



 

ಅವಳನು.  
ಇUVಂದ ತh}! 
 

                                      ಉhದ Hೆಣ�ಕ/ಳ$ ಅವಳನು. ದೂರ ಒಯ8ರು.  

 

ವಯ]ಾyದವರು ರುj�� ಪರ@ಾJ ಗುDEMೆ:ಾರನ ಜ�ೆ @ಾ+ಸ�ೊಡJದರು.  
 

ಸುಮ�2ೆ 5ಾ; ಮು�?.  
ಇದರ ಬMೆT �ಾ�ಾಡ5ೇN.  
ಇಲV@ಾದ*ೆ 9ಮಗೂ  
ಕೂU ಇಲV.  
 

ಅವ*ೆಲVರು ಸುಮ�2ಾದರು.  

 



 

ಕಂಠಮ�ನ ಸರD ಬಂ:ಾಗ 
ೊಟ� ದುಡ~ನು. �ೆMೆದು
ೊಂಡು Hೊರಟಳ$. 2ಾಲು/ ರೂOಾ; 

ಕN= ಇತುE.  

 

ಜಗಳ �ಾಡುವದು ವ^ಥA! 

 

ಮ2ೆMೆ �ಂ+ರುJ:ಾಗ ಆಗ�ೇ ಸಂ�ೆ[ಾJತುE.  
 



 

:ಾCಯUV j*ಾ� ಅಂಗNಯUV +ನ� ಮತುE ಮಕ/hMಾJ �� DಂNಗಳನು. 
ೊಳ}ಲು 9ಂತಳ$. 

ಅUV ಲ��ಯಮ� ಇದ8ಳ$. 

 

9ೕನು �ಾಣಳಮ�!9ನ. ಗಂಡ 2ೋಡುವ 

wದ�ೇ 9ೕನು +ನ�ಗಳನು. 
ೊಳ$}DEರುf.  

ಅವ9ೕಗ�ೇ ಮ2ೆMೆ Hೋದನು.  
 

ಅವಳ$ ಮ2ೆ ಮು3�ದಳ$. 


ಾಲು ಒಳJಡುವ wದಲು ಒಂದು  

9(ಷ 9ಂತಳ$. ಅವನು ಅUV ಒಳJರ5ೇಕು.   

ಎUVಯೂ ಸಪRಳfರUಲV. ಏನೂ �ೊಂದ*ೆ  

ಇರUj/ಲV@ೆಂದು ಮ2ೆ Hೊಕ/ಳ$.  
 



 

ಮ2ೆkಳMೆ 
ಾUಟ�ಳ$. 

 

ಅUV ಅವನು 2ೆಲದ =ೕ�ೆ Y+8ದ8.  

 

ಇ:ೇ9ದು? 

ಮUVMೆ ಹೂಗಳ$. ಅವನು ಅವhMಾJ ತಂ+ದ8ನು 

ಮತುE ಮಕ/hMಾJ �� DಂN.  
 



 

ಅNMೆ �ಾಡುDEರು@ಾಗ ಭಕEನು =ಲVMೆ ಆದ: 8ೆಲVವನು.  

Hೇhದನು. ಕಂಠಮ�9Mೆ ಎಲV ಸಂಗDಗಳ$ DhದವS.  
 

ಅಪR ಬಂಗ�ೆMೆ ಬಂ+ದ8ನು. 
ಮತುE ನನ. ಎಲV ಸಂಬಳವನು.  
ಕ�ದು
ೊಂಡನು.  
 

ಆಗ ಅವhMೆ ಮUVMೆ ಹೂಗಳ ಮತುE �� DಂNಯ ಗುಟು� Mೊ�ಾE;ತು. 

 

ಅk^! 

ಅವa! 

 ಗಂಡ ಎಚ?ರದUVದ8 

 



 

ಅವಳ$ ಅವ9MಾJ 9ೕರು 

ತಂದಳ$.  
ಅವನು ಗಟಗಟ2ೆ 9ೕರು 

ಕುNದನು.   

9ೕನು ನನ.ನು. �ೕMೇ
ೆ 2ೋಡುDEರುf?  

ಹೂವS �NಸUಲV@ೆ? 2ಾನು 9ನMಾJ ತಂ+: 8ೆ.  
 

ಅಹುದು, ಆದ*ೆ ಇದ
ಾ/J ಎUVಂದ ದುಡು~  

ಬಂತು, ಎಂಬುದು ನನMೆ MೊತುE.  
 

ಅವನು �ಟು� 5ೆಂj[ಾದ.  
 



 

2ಾನು 9ನMಾJ  

ೊಡುMೆ ತಂ+: 8ೆ.  
 

ನನ. ಮಗನ ದುಡು~ ನನ.:ೆ.  

ಇದರUV 9ೕನು ನಡು@ೆ ಬರ5ೇಡ.  

 

ಅವಳ$ 
ೆಲ ಸಮಯ ಮUVMೆ ಹೂವSಗಳನು. 2ೋಡುತEದ8ಳ$. ಹೂವSಗಳ$ ಅವಳ ರಕEದUV ಒ:ೆ8[ಾJದ8ವS. 

ಎeೊ�ಂದು ಕನಸುಗಳನು. ಅವಳ$ 
ಾಣುDEದ8ಳ$! ಆದ*ೆ ಗಂಡನ �3�ನUVಯ 5ೈಗಳ$ ಮತುE 

ಮೂJನUVಯ ರಕEವS ವಸುE�zDಯ 2ೆನಪS �ಾN
ೊಟ�ವS. ಆದರೂ ಇ:ೆಲV ಕನ]ೇ ಎಂ:ೆ9.ಸುDEತುE. 

ಇದj/ಂತ Hೆಚು? Hೊmೆಯ�ಾರ. ಇದj/ಂತ Hೆಚು? �ೊಂದ*ೆ 
ೊಡ�ಾರ. ಈ wದಲು �ೕMೆ ಎeೊ� ಸಲ 

ಆJತುE. ಈಗ ಅವಳ =ೖMೆ ಅದು ಹತE�ಾರದು. ಅವನನು. uೈಯA+ಂದ ಎದುCಸಲು 5ೇ
ಾಗುವಷು� ಶjE 

ನನ.UVಲV. ಒಂದು +ನ ಅದು ನನ.UV ಬರU ಎಂದು ಅವಳ$ ಹವ��ದಳ$. ಆ ಶjE tಾCೕCಕ ಶjEJಂತ 

ಎeೊ�ೕ Oಾಲು Hೆoಾ?Jರುವದು.  

 


